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دلیل مرتضوی برای مبلغ باالی چک زنجانی :شب بود ،خسته بودم
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تجمع کارگران حمل و نقل خلیج فارس

تماس تلفنی آیتاهللالعظمی بیاتزنجانی با حسین کروبی و پیگیری وضعیت شیخ محصور
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آزادی هدایتاهلل آقایی

تکذیبخبرلغوروادیدایرانوعمان

صفارهرندي هم اعتراف كرد
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اتهام ارتباط جنبش سبز با بيگانه دروغ بود

■ صفارهرندی ،وزیر ارشاد احمدینژاد میگوید
دو جریان فتنه داخلی و خارجی در سال  ۸۸وجود
داشته که موازی اما بیارتباط با یکدیگر فعالیت
کردهاند.
■ صفارهرندی در گفتوگو با تسنیم گفته
است :بنده از کسانی هستم که میگویم پیش از
وقوع فتنه بین سران فتنه و دشمنان نشست و
برخواستی نبوده و برای آن نیز سندی نداریم ،البته
شاید دوستان دیگر مستنداتی داشته باشند ،اما
من میگویم دو جریان فتنه بیرونی و درونی ،موازی
با هم بودند که البته به گفته مقام معظم رهبری،
فتنه اصلی خارج از کشور است و یک عده در
داخل نیز به دلیل تخیالت خود و تمایالت خودشان
و اطرافیانشان نسبت به سابق متزلزل شده که این
افراداعالمنمیکنندکهمیخواهندنظامراسرنگون
کنند ،بلکه میگویند کشور را نجات خواهیم داد و
برای رسیدن به هدف خود بر روی پیروزی متمرکز
شده و جاهطلب میشوند.یار سابق احمدینژاد ،از
شباهتبرخیمواضعیاانتقاداتجنبشسبزمردم
ایران به عنوان یک دلیل برای توجیه حملهها به
همراهان محصور جنبش سبز استفاده میکند اما
نمیگوید که روزنامه کیهان و برخی دلواپسان بارها
منافع مشترک با صهیونیستها و گروه رجویها
داشته و اعالم مواضعشان کامال با رویکرد یکسان،
صدای دغدغهمندان نظام را در آورده است

رهبری چه میخواهد؟

تقی رحمانی :رهبری سه هدف در سر دارد حفظ
نظام ،رهبری ضد سلطه در منطقه و برپائی تمدن
اسالمی به عنوان آرزوی بزرگ وی مطرح شده
است.وی می داند تیم مدیریتی قابلی برای کشور
ندارد  .تیم بورکرات حکومت هم با وی هم سو
نیست.میراث هاشمی را روحانی ادامه میدهد.این
میراث در بهترین حالت سیاست جایگزین کردن
سیاست تنگ شائوپین در برابر مائو در چین است
رهبری نظام اول نظام را میخواهد حفظ کند پس
دربرابرروحانینرمشمیکنند؛اماتغییرنمیکند.
نرمش رهبری نظام چند بار صورت گرفته است که
امری ناگزیر بوده است.
رهبری نظام در مدل سازی دولتی مدیریتی اثباتی
موفقنبودهاست .وینتوانستهتیممدیریتیموفق
همسو خویش برای کشور فراهم نکرده است.
تجربه احمدی نژاد او را متوجه ضعف خویش کرده
است اما وی نرمش کرده نه تغییر .در نتیجه رهبری
نظام در سال 1392به دو دلیل روحانی را پذیرفت.
 -1نیاز به رای مردم  -2بعد توان مدیریتی تیم
کاگزارانیحکومت.

◄رئیس مجمع در انگلیس!

عطااهلل مهاجرانی  :چه ضرورت و يا مصلحتى وجود دارد
كه رئيس مصلحت براى بررسى پزشكى به خارج ايران
بيايد و نام كشور ميزبان  -احتماال همين انگليس  -را
پنهان كنند!؟

◄بسیجی برو بیرون!

جمعی از دانشجویان به بیانیه اخیر بسیج دانشجویی
دانشگاه امام صادق (ع) دربارهتهدید وزارت ارشاد
نسبت به اکران فیلم عصبانی نیستم واکنش نشان داده
و خواستار اخراج بسیج دانشجویی از دانشگاهها شدند.

◄پشیمانی حق است؛ اما...

انتقادازرئیسجمهورمثلانتقادازرهبر،حقهرایرانیست.
پشیمانی از رای دادن واظهار آن هم حق هر ایرانیست .اما
پروژ ه عبور از روحانی را دولت پنهان کلید زده و گرفتارش
نمیشویم.

